
 

KΕΦΑΛΑΙΟ 7:  

Αρχές και Μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας 
 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Η Βιοτεχνολογία χρησιµοποιεί διαδικασίες µε τις οποίες εισάγονται νέες 
ιδιότητες στους οργανισµούς. Για τις διαδικασίες αυτές χρησιµοποιούνται 

 α. ένζυµα ελικάσες 
 β. πλασµίδια 
 γ. ιοειδή 
 δ. ολόκληρο το γονιδίωµα των βακτηρίων. 
 
2. Ως βιοτεχνολογική διαδικασία θεωρείται η 
 α. εισαγωγή νέων γονιδίων στα φυτά 
 β. διαδικασία σύνθεσης χηµικών εντοµοκτόνων 
 γ. διαδικασία παραγωγής πετρελαίου 
 δ. διαδικασία παρασκευής πλαστικών. 
 
3. Με τη Βιοτεχνολογία µπορεί να παραχθούν προϊόντα όπως 
 α. µπίρα, κρασί, τυρί, µαγιά 
 β. χηµικά εντοµοκτόνα 
 γ. ασπιρίνη 
 δ. καύσιµα ενεργειακά υλικά. 
 
4. Οι µικροοργανισµοί είναι 
 α. πάντα βλαβεροί για τον άνθρωπο 
 β. πάντα ωφέλιµοι για τον άνθρωπο 
 γ. ορισµένοι είναι βλαβεροί και ορισµένοι είναι ωφέλιµοι 
 δ. πάντοτε παθογόνοι. 
5. Τα γενετικά τροποποιηµένα βακτήρια 
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 α. υπάρχουν φυσιολογικά ελεύθερα στη φύση 
 β.είναι αυτά στα οποία ο άνθρωπος έχει εισαγάγει νέες γενετικές 

πληροφορίες 
 γ. παράγουν τις ίδιες πρωτεΐνες µε τον άνθρωπο 
 δ. δεν απαιτούν αποστείρωση για την καλλιέργειά τους. 
 
6. Η ανθρώπινη ινσουλίνη που χρησιµοποιούν σήµερα οι διαβητικοί προέρχεται 

από 
 α. ανθρώπινα κύτταρα 
 β. κύτταρα θηλαστικών 
 γ. την εργαστηριακή σύνθεση των αµινοξέων που την αποτελούν  
 δ. γενετικά τροποποιηµένα βακτήρια. 
 
7. Η ανάπτυξη των µικροοργανισµών, που χρησιµοποιεί η Βιοτεχνολογία, 

απαιτεί 
 α. διαθεσιµότητα θρεπτικών υλών που περιέχουν άνθρακα 
 β. παρουσία  υποχρεωτικά οξυγόνου 
 γ. θερµοκρασίες υποχρεωτικά πολύ ψηλές  
 δ. ρH  πάντα µεταξύ 6-8. 
 

8. Στα θρεπτικά συστατικά όλων των µικροοργανισµών περιλαµβάνονται απα-
ραιτήτως οι: 

 α. υδατάνθρακες   
 β. βιταµίνες 
 γ. ορµόνες   
 δ. πρωτεΐνες. 
 

9. Μεταξύ των προϊόντων της Βιοτεχνολογίας περιλαµβάνονται 
 α. οι βενζίνες 
 β. τα χηµικά εντοµοκτόνα 
 γ. το κρασί 
 δ. το φυσικό καουτσούκ 
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10. Τα ετερότροφα βακτήρια της Βιοτεχνολογίας προµηθεύονται τον άνθρακα 
από 

 α. τις πρωτεΐνες 
 β. τους υδατάνθρακες 
 γ. το διοξείδιο του άνθρακα της ατµόσφαιρας 
 δ. το διοξείδιο του άνθρακα των αµινοξέων. 
 

11. Με τις τεχνικές της Βιοτεχνολογίας εισάγονται νέες ιδιότητες στους οργανι-
σµούς. Για τον σκοπό αυτό, χρησιµοποιείται 

 α. ολόκληρο το γονιδίωµα του δότη 
 β. το γονίδιο που επιθυµούµε να κλωνοποιήσουµε 
 γ. το επιθυµητό γονίδιο συνδεδεµένο µε ένα ριβόσωµα 
 δ. το γονιδίωµα του δότη και συγκεκριµένο γονίδιο. 
 

12. Τροποποποιηµένος γενετικά οργανισµός σηµαίνει ότι έχει 
 α. διασταυρωθεί µε ένα άλλο οργανισµό µε βελτιωµένες ιδιότητες 
 β. εισαχθεί στο DNA του όλο το DNA από ένα άλλο οργανισµό, που ανήκει 

αποκλειστικά στο ίδιο είδος µε αυτόν 
 γ. εισαχθεί στο DNA του κάποιο γονίδιο, που του προσφέρει νέες ιδιότητες 
 δ. εισαχθεί στο DNA του κάποιο γονίδιο συνδεδεµένο πάνω σε ένα ειδικό 

φορέα. 
 
 

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  
 

1. Ο Παστέρ υπήρξε ο πρωτοπόρος για την ανάπτυξη του κλάδου 
της Βιοτεχνολογίας. 

 
(    ) 

2. Οι µικροοργανισµοί είναι πάντα επικίνδυνοι για τον άνθρωπο. (    ) 
3. Με την καλλιέργεια των µικροοργανισµών µπορούµε να πάρουµε 

πολλά χρήσιµα προϊόντα, όπως ποτά και τρόφιµα. 
 

(    ) 
4. Η Βιοτεχνολογία είναι ένας διεπιστηµονικός κλάδος (συνδυασµός 

Επιστήµης και Τεχνολογίας). 
 

(    ) 
5. Η Μικροβιολογία αποτελεί τη βάση της Βιοτεχνολογίας. (    ) 
6. Για να παραχθεί το ανασυνδυασµένο DNA χρησιµοποιούνται διά-  
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φοροι φορείς, όπως πλασµίδια και ιοί. (    ) 
7. Μία από τις πιο παλιές βιοτεχνολογικές µεθόδους είναι η παρα-

γωγή ψωµιού. 
 

(    ) 
8. Η ζύµωση είναι βιοτεχνολογική διαδικασία. (    ) 
9. Εκθετική είναι η φάση ανάπτυξης των µικροοργανισµών κατά 

την οποία ο πληθυσµός δεν αυξάνεται. 
 

(    ) 
10. Στις κλειστές καλλιέργειες οι µικροοργανισµοί βρίσκονται συνε-

χώς σε εκθετική φάση ανάπτυξης. 
 

(    ) 
11. Η παραγωγή της πενικιλίνης γίνεται στους βιοαντιδραστήρες. (    ) 

 
 

– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

1. Η ανθρώπινη ινσουλίνη παράγεται από ……………  τροποποιηµένα 
βακτήρια. 

2. Με τη βοήθεια της Βιοτεχνολογίας εισάγονται νέες ………..  ιδιότητες στους 
ζωντανούς οργανισµούς. 

3. Η πηγή άνθρακα για τους αυτότροφους οργανισµούς είναι ……… της 
ατµόσφαιρας. 

4. Κατά τη λανθάνουσα φάση ανάπτυξης της καλλιέργειας των µικροβίων ο 
πληθυσµός παραµένει ……………… . 

5. Στη συνεχή καλλιέργεια οι µικροοργανισµοί βρίσκονται συνεχώς σε 
………………….   φάση ανάπτυξης. 

6. Στην κλειστή καλλιέργεια οι φάσεις ανάπτυξης είναι η λανθάνουσα, η 
εκθετική, η στατική και η φάση ……………. . 

7. Στην εκθετική φάση ανάπτυξης ο αριθµός των µικροοργανισµών αυξάνεται 
……………… . 

8. Στη …………….. φάση ανάπτυξης ο πληθυσµός των βακτηρίων δεν 
αυξάνεται λόγω της εξάντλησης  των θρεπτικών συστατικών του υλικού 
καλλιέργειας. 

9. Για τα αναερόβια βακτήρια η παρουσία του οξυγόνου είναι παράγοντας 
……………….. . 

10. Οι βιοαντιδραστήρες επιτρέπουν ………… των συνθηκών µιας καλλιέργειας. 
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– Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

 

Ι ΙΙ 
 
 

Α. ......  Αερόβιοι οργανισµοί 
 

Β. ...... Πηγή αζώτου για 
 καλλιέργειες µικροορ-
 γανισµών 
 

Γ. ......  Βιοµάζα 
 

∆. ......  Βιοαντιδραστήρας 
 

Ε. ......  Ζύµωση 
 

Ζ. ......  Εµβολιασµός 
 

 
 

1. ∆ιαδικασία ανάπτυξης µικροοργα-
νισµών σε υγρό θρεπτικό υλικό. 

2. Απαιτούν συγκέντρωση οξυγόνου. 
3. Συσκευές ζύµωσης. 
4. Αµµωνιακά ή νιτρικά ιόντα. 
5. Προϊόντα της ζύµωσης. 
 

 
 

Ι ΙΙ 
 

Α. ......  Συνεχής καλλιέργεια 
 

Β. ...... Φυγοκέντρηση 
 

Γ. ......  Λανθάνουσα φάση 
ανάπτυξης 

 

∆. ...... Πενικιλίνη 
 

 

1. Μέθοδος διαχωρισµού υγρών. 
2. Ο πληθυσµός των οργανισµών της 

καλλιέργειας σταθερός. 
3. Παράγεται από µύκητες. 
4. Καλλιέργεια που τροφοδοτείται 

συνεχώς µε θρεπτικό υλικό. 
5. Ο πληθυσµός των οργανισµών 

µειώνεται. 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

– Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 
µία πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου: 

 

Βιοτεχνολογία βιοαντιδραστήρας καλλιέργεια 
µικροοργανισµών 

λανθάνουσα 
φάση 

ανάπτυξης 
ζύµωση εκθετική φάση 

ανάπτυξης 
  

 
 

– Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(10-20 λέξεις): 

 

1. Να αναφέρετε τις τεχνικές που αποτελούν το θεµέλιο της Βιοτεχνολογίας. 
2. Πώς προµηθεύονται τον άνθρακα οι αυτότροφοι µικροοργανισµοί; 
3. Ποιες είναι οι πηγές του άνθρακα για τους ετερότροφους µικροοργανισµούς; 
4. Να αναφέρετε τους τοµείς στους οποίους συνεισφέρει η Βιοτεχνολογία 
5. Να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο διπλασιασµού 

των µικροοργανισµών. 
6. Τι είναι οι βιοαντιδραστήρες; 
7. Να ονοµάσετε τις συσκευές στις οποίες καλλιεργούνται οι µικροοργανισµοί 

σε βιοµηχανική κλίµακα. 
8. Να ονοµάσετε τον πρωτοπόρο επιστήµονα που εισήγαγε την έννοια της 

καλλιέργειας των βακτηρίων. 
9. Πώς ονοµάζεται η διαδικασία ανάπτυξης των µικροοργανισµών σε υγρό 

θρεπτικό υλικό. 
10. Να αναφέρετε τα προϊόντα της ζύµωσης. 
11. Να αναφέρετε σε τι διαφέρουν οι κλειστές καλλιέργειες από τις ανοιχτές. 
12. Με ποιες τεχνικές παραλαµβάνονται τα προϊόντα της ζύµωσης; 
13. Να αναφέρετε τον λόγο για τον οποίο αποστειρώνονται οι συσκευές 

καλλιέργειας πριν την έναρξη της καλλιέργειας µικροοργανισµών.  
14. Ποια υλικά είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια των µικροοργανισµών και 

σε τι χρησιµεύει το κάθε ένα από αυτά; 
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– Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 
(20-40 λέξεις): 

 

1. Πώς καθορίζεται ο ρυθµός ανάπτυξης ενός µικροοργανισµού; 
2. Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, η σηµασία της παραγωγής της πενικιλίνης 

για την ιστορία της Βιοτεχνολογίας; 
3. Να αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται η υβριδοποίηση κατά τη 

διαδικασία παραγωγής διαγονιδιακών φυτών. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 8:  

Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική 
 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 

στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 
 

1. Οι τεχνικές, που αφορούν τον ανασυνδυασµό του DNA, συµβάλλουν  
 α. στην παραγωγή πρωτεϊνών σε µεγάλες ποσότητες 
 β. στην παραγωγή πρωτεϊνών µε µικρό κόστος 
 γ. στην πλήρη κατανόηση της βιολογικής δράσης των πρωτεϊνών 
 δ. σε όλα όσα περιγράφονται στα α, β, γ. 
 
2. Η ινσουλίνη παράγεται σε µεγάλες ποσότητες και µε µικρό κόστος από 
 α. εκχύλιση ιστών του παγκρέατος των βοοειδών 
 β. βακτήρια µε την τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA 
 γ. µύκητες µε σύγχρονες χηµικές µεθόδους διαχωρισµού 
 δ. τον ερυθρό µυελό των οστών µε εκχύλιση. 
 
3. Τα αντισώµατα είναι  
 α. πρωτεΐνες  
 β. νουκλεϊκά οξέα 
 γ. υδατάνθρακες 
 δ. λιπίδια. 
 
4. Τα µονοκλωνικά αντισώµατα παράγονται από 
 α. ένα κλώνο Τ λεµφοκυττάρων 
 β. µια οµάδα όµοιων Β λεµφοκυττάρων 
 γ. κυτταροτοξικά Τ λεµφοκύτταρα 
 δ. µακροφάγα κύτταρα. 
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5. Τα µονοκλωνικά αντισώµατα χρησιµοποιούνται στην Ιατρική 
 α. ως διαγνωστικά για την ανίχνευση ασθενειών 
 β. ως εξειδικευµένα φάρµακα  
 γ. εναντίον καρκινικών κυττάρων 
 δ. σε όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα α, β, γ. 
 
6. Πώς ονοµάζεται η διαδικασία εισαγωγής γενετικά τροποποιηµένου ιού στα 

λεµφοκύτταρα;  
 α. Γονιδιακή θεραπεία 
 β. Μεταµόσχευση 
 γ. Επιµόλυνση 
 δ. Εµβολιασµός. 
 
7. Με τη “γονιδιακή θεραπεία” 
 α. παράγονται µονοκλωνικά αντισώµατα 
 β. γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης της γενετικής βλάβης 
 γ. γίνεται παραγωγή αντιβιοτικών 
 δ. γίνεται ανίχνευση ουσιών οι οποίες δρουν ως αντιγόνα. 
 
8. Τα “εµβόλια υποµονάδες” αποτελούνται από  
 α. εξασθενηµένες µορφές παθογόνων µικροοργανισµών 
 β. το DNA παθογόνων οργανισµών 
 γ. αντισώµατα που παράγουν τα Β λεµφοκύτταρα 
 δ. πρωτεΐνες της επιφάνειας παθογόνων οργανισµών µε αντιγονικές ιδιότητες. 
 
9. Τα υβριδώµατα είναι 
 α. υβρίδια καλαµποκιού  
 β. σύµπλεγµα αντισωµάτων µε καρκινικά κύτταρα 
 γ. καρκινικά κύτταρα  
 δ. κύτταρα που προκύπτουν από σύντηξη Β λεµφοκυττάρων µε καρκινικά 

κύτταρα. 
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– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  
 

1. Η “γονιδιακή θεραπεία” στηρίζεται στην ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας του ανασυνδυασµένου DNA”. 

 
(    ) 

2. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου DNA 
παράγονται πολλές πρωτεΐνες αλλά σε µικρές ποσότητες και µε 
µεγάλο κόστος. 

 
 

(    ) 
3. Η “γονιδιακή θεραπεία”, όταν εφαρµόζεται στο ζυγωτό κύτταρο, 

δε µεταβιβάζεται στους απογόνους. 
 

(    ) 
4. Η “γονιδιακή θεραπεία”, όταν εφαρµόζεται σε ορισµένα σωµατι-

κά κύτταρα ασθενών, δε µεταβιβάζεται στους απογόνους. 
 

(    ) 
5. Τα αντισώµατα είναι πρωτεϊνικά µόρια που παράγονται από τα Β 

λεµφοκύτταρα του ανοσοποιητικού µας συστήµατος. 
 

(    ) 
6. Ένας κλώνος Β λεµφοκυττάρων µπορεί να παράγει πολλά διαφο-

ρετικά αντισώµατα. 
 

(    ) 
7. Το αντίσωµα, που παράγεται από έναν κλώνο Β λεµφοκυττάρων, 

ονοµάζεται µονοκλωνικό. 
 

(    ) 
8. Με τη γονιδιακή θεραπεία αντιµετωπίζονται ασθένειες, που οφείλο-

νται σε µικροοργανισµούς οι οποίοι είναι ανθεκτικοί στα εµβόλια. 
 

(    ) 
9. Τα εµβόλια υποµονάδες στηρίζονται στην παραγωγή µόνο ορι-

σµένων πρωτεϊνών των µικροοργανισµών, που έχουν αντιγονική 
δράση. 

 
 

(    ) 
10. Εx vivo γονιδιακή θεραπεία, είναι ο τρόπος θεραπείας κατά τον 

οποίο τα κύτταρα ενός οργανισµού τροποποιούνται µε έξυπνους 
φορείς µέσα στον ίδιο τον οργανισµό. 

 
 

(    ) 
11. Η Βιοτεχνολογία συµβάλλει στη διάγνωση, πρόληψη και θερα-

πεία πολλών ασθενειών. 
 

(    ) 
12. Η ινσουλίνη είναι µια ορµόνη, η οποία παράγεται σε µεγάλες πο-

σότητες και µε µικρό κόστος από την εκχύλιση ιστών παγκρέατος 
των βοοειδών. 

 
 

(    ) 
13. Τα µονοκλωνικά αντισώµατα χρησιµοποιούνται ως διαγνωστικά 

για την ανίχνευση ασθενειών. 
 

(    ) 
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14. Τα Β λεµφοκύτταρα, όταν συντηχθούν µε καρκινικά κύτταρα, 
δίνουν υβριδικά κύτταρα, τα υβριδώµατα, τα οποία παράγουν σε 
µεγάλες ποσότητες µονοκλωνικά αντισώµατα. 

 
 

(    ) 
15. Τα µονοκλωνικά αντισώµατα δεν χρησιµοποιούνται για την κατα-

στροφή καρκινικών κυττάρων, διότι στην εξωτερική επιφάνεια 
αυτών δεν υπάρχουν αντιγόνα. 

 
 

(    ) 
16. Η χειρουργική επέµβαση για την αφαίρεση καρκινικών κυττάρων 

είναι προτιµότερη από την καταστροφή αυτών, µε τη χορήγηση 
των κατάλληλων µονοκλωνικών αντισωµάτων. 

 
 

(    ) 
17. Η χηµική σύνθεση αντιβιοτικών είναι ευκολότερη και οικονοµι-

κότερη από την µικροβιακή σύνθεση αυτών. 
 

(    ) 
18. Το DNA δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως εµβόλιο. (    ) 
19. Τα αντιβιοτικά παράγονται από τα Β λεµφοκύτταρα του ανοσο-

ποιητικού µας συστήµατος. 
 

(    ) 
 
 

– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1. Το αντίσωµα, που παράγεται από µια οµάδα όµοιων Β λεµφοκυττάρων, ονο-
µάζεται ………………  .  

2. Η περιοχή του αντιγόνου, η οποία αναγνωρίζεται από ένα µόνο αντίσωµα, 
ονοµάζεται ………………  ……………… .  

3. Η σύντηξη Β λεµφοκυττάρων µε καρκινικά κύτταρα έχει ως αποτέλεσµα την 
παραγωγή κυττάρων, τα οποία ονοµάζονται ………………  .  

4. Τα υβριδώµατα µπορούν να παράγουν µεγάλες ποσότητες ………………  
……………… .  

5. Οι αντιγονικές ιδιότητες των παθογόνων οργανισµών οφείλονται σε πρωτεΐ-
νες που υπάρχουν στην επιφάνειά τους. Τα εµβόλια που στηρίζονται στην 
πα-ραγωγή µόνο αυτών των πρωτεϊνών ονοµάζονται εµβόλια ……… .  

6. Για τον εµβολιασµό εναντίον του ιού της ηπατίτιδας Β χρησιµοποιούνται εµ-
βόλια ………………  .  

7. Με τη ………………  θεραπεία εισάγονται στους ασθενείς φυσιολογικά αλ-
ληλόµορφα του µεταλλαγµένου γονιδίου.  

 69



 

8. Ο τύπος γονιδιακής θεραπείας κατά τον οποίο τα λεµφοκύτταρα τροποποιού-
νται έξω από τον οργανισµό ονοµάζεται …… ……………… .  

9. Τα αντισώµατα που παράγονται από ένα κλώνο Β λεµφοκυττάρων ονοµάζο-
νται …………….…. 

 

 

– Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

 
Ι ΙΙ 
 
 

Α. ...... Μονοκλωνικά αντισώµατα 
 
Β. ...... Υβριδώµατα 
 
Γ. ...... Αντιγονικός καθοριστής 

 
1. Σύντηξη καρκινικών κυττάρων µε Β 

λεµφοκύτταρα. 
2. Ειδική περιοχή του αντιγόνου. 
3. Εξειδικευµένες περιοχές του DNA. 
4. Πρωτεΐνες που παράγονται από 

όµοια Β λεµφοκύτταρα. 
 
 

Ι ΙΙ 
 

Α. ...... Εµβόλια υποµονάδες 
 
Β. ...... Γονιδιακή θεραπεία 
 
Γ. ...... ∆ιαµόλυνση 
 

 
1. ∆ιόρθωση γενετικής βλάβης µε εισα-

γωγή στους ασθενείς των φυσιολογι-
κών αλληλοµόρφων του µεταλλαγ-
µένου γονιδίου. 

2. Παραγωγή των πρωτεϊνών που έχουν 
αντιγονική δράση. 

3. ∆ιαδικασία εισαγωγής γενετικά τρο-
ποποιηµένου ιού στα λεµφοκύτταρα. 

4. Σύντηξη καρκινικών κυττάρων µε Β 
λεµφοκύτταρα. 

 
 

Ι ΙΙ 
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Α. ...... Ινσουλίνη 
 
Β. ......  Ιντερφερόνες 
 
Γ. ...... Αυξητική ορµόνη 
 

 
1. Θεραπεία σπασµένων οστών. 
2. Μεταβολισµός υδατανθράκων. 
3. Αντιµετώπιση αναιµιών. 
4. Αντιικές πρωτεΐνες. 
 

 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 

µία πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου: 
 

Ινσουλίνη κλώνος γονιδιακή 
θεραπεία 

µονοκλωνικά 
αντισώµατα 

ιντερφερόνες 

αντιγονικός 
καθοριστής 

υβριδώµατα αυξητική 
ορµόνη 

Εµβόλιο  

 
 

– Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(10-20 λέξεις): 

 

1. Σε ποια τεχνική της Βιοτεχνολογίας στηρίζεται η “γονιδιακή θεραπεία”; Να α-
ναφέρετε τρεις ασθένειες οι οποίες αντιµετωπίζονται µε την γονιδιακή θεραπεία.   

2. Να αναφέρετε ονοµαστικά τρεις τεχνικές που χρησιµοποιεί η Βιοτεχνολογία 
για την παρασκευή αποτελεσµατικών εµβολίων, µονοκλωνικών αντισωµά-
των και άλλων φαρµακευτικών προϊόντων.  

3. Ποια είναι η χηµική σύσταση της ινσουλίνης και ποιος είναι ο ρόλος της; 
4. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της παραγωγής ινσουλίνης, µε την τεχνολογία του 

ανασυνδυασµένου DNA, σε σχέση µε τον τρόπο που παραγόταν στο παρελθόν;  
5. Γιατί σήµερα είναι δυνατή η ευρεία χρήση των ιντερφερονών, σε σχέση µε 

παλιότερα;  
6. Ποια πλεονεκτήµατα έχει η παραγωγή ινσουλίνης µε την τεχνολογία του ανα-

συνδυασµένου DNA, σε σχέση µε τον τρόπο που παραγόταν στο παρελθόν;  
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7. Τι είναι τα µονοκλωνικά αντισώµατα; Γιατί είναι σηµαντική η εργαστηριακή 
παραγωγή τους;  

8. Τι είναι τα “υβριδώµατα”;  
9. Για την παρασκευή µονοκλωνικών αντισωµάτων χρησιµοποιούνται υβριδώ-

µατα και όχι Β λεµφοκύτταρα. Να αιτιολογήσετε το γεγονός αυτό.  
10. Ποια είναι η χρήση των µονοκλωνικών αντισωµάτων στην Ιατρική;  
11. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους τα µονοκλωνικά αντισώµατα 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην εξουδετέρωση καρκινικών κυττάρων.  
12. Ποιο πλεονέκτηµα έχει η αντιµετώπιση των καρκινικών κυττάρων µε µονο-

κλωνικά αντισώµατα, σε σχέση µε τη χηµειοθεραπεία και τη χειρουργική 
επέµβαση;  

13. Πού στηρίζεται η εφαρµογή των µονοκλωνικών αντισωµάτων κατά την ανί-
χνευση ουσιών, που είναι υπεύθυνες για διάφορες ασθένειες; 

14. Πού στηρίζεται η χρήση των µονοκλωνικών αντισωµάτων και ποιες είναι οι 
εφαρµογές της;  

15. Ποια µειονεκτήµατα εµφανίζει η παραγωγή εµβολίων από νεκρές ή εξασθε-
νηµένες µορφές παθογόνων οργανισµών;  

16. Ποια είδη εµβολίων παράγονται µε βιοτεχνολογικές µεθόδους και σε ποια τε-
χνική στηρίζεται η παραγωγή τους;  

17. Τι είναι τα εµβόλια υποµονάδες και πού στηρίχθηκε η παραγωγή τους;  
18. Γιατί η παραγωγή αντιβιοτικών από µικρόβια πλεονεκτεί σε σχέση µε την 

παραγωγή αντιβιοτικών µε χηµικές µεθόδους;  
19. Ποιους στόχους εξυπηρετεί σήµερα η τεχνολογία του ανασυνδυασµένου 

DNA όσον αφορά την παραγωγή αντιβιοτικών;  
20. Τι είναι η “γονιδιακή θεραπεία” και ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την εφαρµογή της;  
21. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ex vivo και in vivo γονιδιακής θεραπείας; 
22. Τι σηµαίνει η έκφραση “χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος”;  
23. Να γράψετε τέσσερις τοµείς στους οποίους θα συµβάλλει η ολοκλήρωση της 

χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώµατος.  
 

– Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 
(20-40 λέξεις): 
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1. Να περιγράψετε τη διαδικασία παραγωγής ινσουλίνης µε την τεχνολογία του 
“ανασυνδυασµένου DNA”.  

2. Πώς παραγόταν παλαιότερα η ινσουλίνη; Σε ποια τεχνική της 
Βιοτεχνολογίας στηρίζεται η παραγωγή της σήµερα;  

3. Ποιος είναι ο ρόλος των ιντερφερονών και µε ποια διαδικασία παράγονται 
σήµερα;  

4. Από ποια κύτταρα του οργανισµού µας παράγονται τα αντισώµατα του 
ανοσοποιητικού µας συστήµατος και ποιος είναι ο ρόλος τους;  

5. Να περιγράψετε την τεχνική παραγωγής µονοκλωνικών αντισωµάτων.  
6. Γιατί χρησιµοποιούνται µονοκλωνικά αντισώµατα στην επιλογή οργάνων 

συµβατών για τη µεταµόσχευση;  
7. Πού οφείλεται, κατά τη γνώµη σας, ο ονοµασία “εµβόλια υποµονάδες”;  
8. Πού και πότε εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η γονιδιακή θεραπεία; Ποια 

διαδικασία ακολουθήθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση;  
9. Γιατί η γονιδιακή θεραπεία που γίνεται στο γονιδίωµα σωµατικών κυττάρων 

δεν µεταβιβάζεται στους απογόνους; Σε ποια περίπτωση µπορεί να 
µεταβιβαστεί στους απογόνους και να είναι µόνιµη;  

 
 

Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1. Η “γονιδιακή θεραπεία” εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 1990 σε ένα 

κοριτσάκι, που έπασχε από ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήµατος 
εξαιτίας της έλλειψης του ενζύµου ADA. 
α) Πού οφείλεται η έλλειψη αυτή; 
β) Ποιες είναι οι συνέπειες από την έλλειψη του ADA; 
γ) Να περιγράψετε τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη γονιδιακή θερα-

πεία της ADA. 
 

2. Χρησιµοποιώντας τις γνώσεις σας από τη Γενετική Μηχανική, να 
περιγράψετε τον τρόπο µε τον οποίο θα βοηθούσατε να θεραπευθεί ένα 
άτοµο που πάσχει από µεσογειακή αναιµία. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 9:  

Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στη Γεωργία  
και στην Κτηνοτροφία 

 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Ποιοι οργανισµοί ονοµάζονται διαγονιδιακοί; 
 α. Οι οργανισµοί που προέρχονται από ελεγχόµενες διασταυρώσεις 
 β. Οι οργανισµοί στους οποίους έχουν εισαχθεί διάφορες ορµόνες 
 γ. Οι οργανισµοί που έχουν υποστεί γενετική αλλαγή µε τις τεχνικές της 

Γενετικής Μηχανικής. 
 δ. Οι οργανισµοί που έχουν εµβολιαστεί µε το κατάλληλο αντιγόνο in vitro. 
 

2. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens 
 α. είναι ένα επικίνδυνο βακτήριο για την υγεία του ανθρώπου 
 β. παράγει µια ισχυρή τοξίνη δραστική στα πρόβατα 
 γ. χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία διαγονιδιακών φυτών 
 δ. ζει κυρίως στο νερό κάτω από αερόβιες συνθήκες. 
 

3. Το πλασµίδιο Τi 
 α. προέρχεται από το βακτήριο Bacilus thuringiensis 
 β. είναι ένα κυκλικό DNA του βακτηρίου Ε. Coli 
 γ. ενσωµατώνεται στο γενετικό υλικό των ζώων 
 δ. αποµονώνεται από το Agrobacterium tumefaciens. 
 

4. Για να τροποποιηθούν γενετικά τα φυτά χρησιµοποιούνται 
 α. πλασµίδια από  οποιοδήποτε βάκιλο 
 β. τεχνητό DNA 
 γ. πλασµίδιο ιοειδούς 
 δ. πλασµίδιο του Agrobacterium tumefaciens, που συµβιώνει µε φυτά. 
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5. Tο πλασµίδιο Τi 
 α. είναι παράγοντας ανθεκτικότητας ενός βακτηρίου 
 β. προκαλεί όγκους στα φυτά µε τα οποία συµβιώνει 
 γ. παράγει τοξίνες που καταστρέφουν το φυτό 
 δ. εισάγεται µε µικροέγχυση στα κύτταρα φυτών. 
 
6. Τα διαγονιδιακά ζώα 
 α. προέρχονται από τη διασταύρωση επιλεγµένων ζώων 
 β. προέρχονται από ζώα των οποίων το ζυγωτό έχει υποστεί γενετική τροπο-

ποίηση 
 γ. µοιάζουν µε τη "θετή" µητέρα, στη µήτρα της οποίας αναπτύχθηκαν 
 δ. µοιάζουν µόνο µε τη µητέρα από την οποία προήλθε το ωάριο. 
 
7. Για να τροποποιηθεί το γενετικό υλικό µιας αγελάδας εισάγεται  «ξένο» γονίδιο 

σε 
 α. ωάριο του θηλυκού ζώου 
 β. σπερµατοζωάριο 
 γ. ζυγωτό 
 δ. µαστικά κύτταρα. 
 
 
– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  
 

1. Οι οργανισµοί που προέρχονται από διασταυρώσεις ονοµάζονται  
διαγονιδιακοί. 

 
(    ) 

2. Τα φυτά που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση ονοµάζονται 
διαγονιδιακά. 

 
(    ) 

3. Το πλασµίδιο Τι περιέχεται στο βακτήριο Agrobacterium tumefa-
ciens. 

 
(    ) 

4. Τα διαγονιδιακά φυτά δεν µεταβιβάζουν τις νέες ιδιότητες στους 
απογόνους. 

 
(    ) 

5. Η εισαγωγή ξένου DNA στα κύτταρα ενός ζώου επιτυγχάνεται µε 
τη µέθοδο της µικροέγχυσης στα ωάρια ενός ζώου. 

 
(    ) 
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6. Το διαγονιδιακό ζώο µοιάζει µε τη “θετή” µητέρα, στην οποία 
αναπτύχθηκε το έµβρυο. 

 
(    ) 

7. Τα διαγονιδιακά ζώα µπορούν να παράγουν ανθρώπινες πρω-
τεΐνες. 

 
(    ) 

8. Το πλασµίδιο Τι ενσωµατώνεται στο γενετικό υλικό των φυτικών 
κυττάρων. 

 
(    ) 

9. Έχουν παραχθεί ντοµάτες που αντέχουν σε πολύ χαµηλές θερµο-
κρασίες. 

 
(    ) 

10. Έχουν εισαχθεί γονίδια στα φυτά, που τα καθιστούν ανθεκτικά 
στα ζιζανιοκτόνα. 

 
(    ) 

 
 
– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 

προτάσεις: 
 

1. Τα φυτά τα οποία έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση ονοµάζονται 
…….........…… .  

2. Το Agrobacterium tumefaciens συµβιώνει µε τα φυτά και τους µεταφέρει ένα 
µικρό κυκλικό µόριο DNA …………………… .  

3. Μία από τις σηµαντικότερες µεθόδους εισαγωγής "ξένου" DNA στα κύτταρα 
ζώου είναι η  ……………… και αποτελεί τη µοναδική µέθοδο δηµιουργίας 
διαγονιδιακών προβάτων, χοίρων αγελάδων.  

4. Οι ανθρώπινες πρωτεΐνες που παράγονται από τα βακτήρια δεν είναι ακριβώς 
ίδιες µε αυτές που παράγει ο ίδιος ο άνθρωπος, γιατί τα βακτήρια δεν 
διαθέτουν τους  µηχανισµούς   ……………… των ευκαρυωτικών 
οργανισµών.  

5. Οι διαγονιδιακές αγελάδες δηµιουργούνται µε ……………….. στο ζυγωτό 
κύτταρο.  

6. Τα τροποποιηµένα γενετικά φυτά είναι ……………….. σε διάφορα έντοµα.  
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– Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

 

Ι ΙΙ 
 

Α. ...... Μικροέγχυση  
 

Β. ...... Ζυγωτό 
 

Γ. ......  Agrobacterium 
tumefaciens 

 

∆. ......  Πλασµίδιο Τι 
 

Ε. ......  Ινσουλίνη 
 

Ζ. ......  Ιντερφερόνη 
 

 

1. Πρωτεΐνη που ρυθµίζει τη γλυκόζη 
του αίµατος 

2. Μέθοδος εισαγωγής ξένου γονιδίου 
σε ένα κύτταρο. 

3. Κυκλικό DNA προερχόµενο από το 
Agrobacterium tumefaciens. 

4. Βακτήριο του εδάφους. 
5. Γονιµοποιηµένο ωάριο. 
 

 
 

 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 

µία πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου: 
 

Πλασµίδιο Τι µικροέγχυση τροποποιηµένα 
γενετικά φυτά 

Agrobacterium 
tumefaciens 

διαγονιδιακός 
οργανισµός 
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– Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 
(10-20 λέξεις): 

 

1. Να ονοµάσετε το πλασµίδιο που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία διαγονι-
διακών φυτών. 

2. Σε ποιά κύτταρα εφαρµόζεται η µικροέγχυση. 
3. Τι σηµαίνει διαγονιδιακός οργανισµός; 
4. Να ονοµάσετε ένα βακτήριο, που χρησιµοποιείται στις µεθόδους παραγωγής  

διαγονιδιακών φυτών. 
5. Να αναφέρετε τα ένζυµα τα οποία συµµετέχουν στην προετοιµασία του ανα-

συνδυασµένου πλασµιδίου, που θα εισαχθεί στα φυτικά κύτταρα. 
6. Τι είναι το ζυγωτό; 
7. Ποια κληρονοµικά χαρακτηριστικά προσφέρει στα διαγονιδιακά ζώα η 

“θετή” µητέρα στην οποία αναπτύχθηκε το έµβρυο; 
8. Γιατί θεωρήθηκε επικίνδυνη η χρήση των χηµικών εντοµοκτόνων; 
9. Πού αναπτύσσεται το ζυγωτό µετά τη µικροέγχυση; 
 
 
– Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 

(20-40 λέξεις): 
 

1. Να περιγράψετε τη µέθοδο µε την οποία µπορούµε να παράγουµε φυτά ανθε-
κτικά στα έντοµα. 

2. Να περιγράψετε τα στάδια που απαιτούνται για την παραγωγή µιας φαρµα-
κευτικής ανθρώπινης πρωτεΐνης από διαγονιδιακό ζώο. 

3. Να γράψετε τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση των διαγονιδιακών 
οργανισµών. 

4. Να περιγράψετε τα στάδια της µεθόδου για την παραγωγή διαγονιδιακής 
αγελάδας. 

5. Να γράψετε για τις φαρµακευτικές πρωτεΐνες, που παράγονται από διαγονι-
διακά ζώα. 

6. Να γράψετε τι γνωρίζετε για την κλωνοποίηση; 
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Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

1. “Η διασταύρωση ανάµεσα στο ψάρι, που ονοµάζεται κυπρίνος, και στο ψάρι 
πέστροφα είναι πολύ σπάνια στη φύση χωρίς την παρέµβαση του ανθρώπου. Οι 
γενετιστές του Ινστιτούτου John Hopkins των Η.Π.Α. κατάφεραν να 
εισαγάγουν σε ένα αυγό του κυπρίνου ένα γονίδιο της πέστροφας, που ρυθµίζει 
την αύξηση του βάρους του σε σηµαντικό βαθµό. Το βάρος του κυπρίνου, ο 
οποίος προήλθε από αυτό το αυγό, αυξήθηκε πολύ γρήγορα λόγω της ορµόνης 
που πήρε από την πέστροφα. Ένα χρόνο µετά τη γέννηση του το ψάρι ζύγιζε 
20% παραπάνω από τα αδέρφια του. Οι βιολόγοι βρήκαν ακόµη ότι ένα µέρος 
του χρωµατοσώµατος ενός θηλαστικού µπορεί να εισαχθεί σε ένα άλλο είδος 
και να τροποποιήσει τον µεταβολισµό του. Αξίζει επίσης να αναφερθεί µια 
ιστορική απόφαση για τον κλάδο της Βιοτεχνολογίας: δόθηκε η άδεια από την 
επιτροπή δεοντολογίας και ηθικής να απελευθερωθούν διαγονιδιακά ζώα στη 
λίµνη Τσελάπικ του Καναδά.” 

Κείµενο από την εφηµερίδα “Εξπρές” των Η.Π.Α.  (21 Απριλίου1989) 
 
α) Να περιγράψετε συνοπτικά τα στάδια της διαδικασίας, που χρησιµο-

ποίησαν για να εισάγουν το γονίδιο της πέστροφας στον κυπρίνο. 
β) Στο άρθρο αναφέρεται: “…ένα µέρος του χρωµατοσώµατος…” τι 

ακριβώς εν-νοεί ο δηµοσιογράφος; 
γ) Να ορίσετε σε τι διαφέρουν οι οργανισµοί που απελευθερώθηκαν στη λί-

µνη από αυτούς που υπάρχουν φυσιολογικά στη λίµνη. 
δ) Ποια είναι η γνώµη σας για αυτή την απελευθέρωση  των διαγονιδιακών 

οργανισµών στη λίµνη; 
ε) Γιατί, κατά τη γνώµη σας, υπάρχει και ηθική επιτροπή για την απελευθέ-

ρωση τέτοιων οργανισµών στη φύση; 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 10:  

Εφαρµογές στη Βιοµηχανία 
 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Τα προϊόντα των µικροοργανισµών που χρησιµοποιούνται στη Βιοτεχνολογία 
 α. παράγονται µέσα στα κύτταρα των µικροοργανισµών 
 β. εκκρίνονται στο θρεπτικό υλικό 
 γ. δεν καθαρίζονται εύκολα µε χηµικές µεθόδους 
 δ. δεν αποµονώνονται εύκολα από τις καλλιέργειες. 
 
2. Για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης απαιτείται  
 α. γλυκόζη 
 β. παρουσία πλασµιδίων 
 γ. παρουσία οξυγόνου 
 δ. άµυλο. 
 
3. Για τη διάσπαση της γλυκόζης απαιτείται 
 α. παρουσία της ζύµης Saccharomyces cerevisae 
 β. θερµοκρασία άνω των 40 0C 
 γ. θερµοκρασία κάτω των 20 0C 
 δ. παρουσία οξυγόνου Ο2. 
 
4. Οι ζύµες είναι 
 α. µύκητες 
 β. αυτότροφοι οργανισµοί 
 γ. βακτήρια 
 δ. πρωτόζωα. 
 
5. Η λακτόζη του γάλακτος µετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ: 
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 α. από τη ζύµωση µε Saccharomyches 
 β. από τη ζύµωση µε Lactobacillus 
 γ. µετά από παστερίωση του γάλακτος στους 50Ο C  
 δ. όταν το ρΗ  είναι 7. 
 
6. Γαλακτικό οξύ παράγεται 
 α. από τη ζύµωση της λακτόζης του γάλακτος µε ζύµες 
 β. από τη ζύµωση της λακτόζης του γάλακτος µε Lactobacillus 
 γ. µε τη ζύµωση µόνο µε τροποποιηµένα βακτήρια 
 δ. µε τη ζύµωση µόνο µε την παρουσία ειδικών ενζύµων. 
 
7. Κατά την παραγωγή τυριών η καζεΐνη, µία πρωτεΐνη του γάλακτος 
 α. υδρολύεται από το ένζυµο ρεννίνη 
 β. ζυµώνεται σε γαλακτικό οξύ και διοξείδιο του άνθρακα  
 γ. ζυµώνεται από µικροοργανισµούς του γένους Streptococcus σε αιθανόλη 
 δ. υδρολύεται µε το ένζυµο ζυµάση σε αιθανάλη 
 
 

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  
 

1. Οι ζύµες αδρανοποιούνται σε µεγάλες θερµοκρασίες. (    ) 
2. Τα περισσότερα ένζυµα των µικροοργανισµών είναι ενδοκυτταρι-

κά προϊόντα. 
 

(    ) 
3. Η ζύµωση της λακτόζης του γάλακτος καταλήγει σε αιθυλική 

αλκοόλη. 
 

(    ) 
4. Κατά τη διαδικασία της αλκοολικής ζύµωσης εκτός από την αιθα-

νόλη παράγεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα. 
 

(    ) 
5. Οι ζύµες µετατρέπουν τη γλυκόζη σε αιθυλική αλκοόλη µόνο 

απουσία οξυγόνου. 
 

(    ) 
6.  Μικροοργανισµοί χρησιµοποιούνται και για την εξαγωγή µετάλ-

λων όπως κοβαλτίου και ουρανίου. 
 

(    ) 
7.  Οι ζύµες είναι ετερότροφοι οργανισµοί. (    ) 
8.  Η αλκοολική ζύµωση χρησιµοποιείται για την παραγωγή τυριού. (    ) 
9.  Οι ζύµες µετατρέπουν τη γλυκόζη σε γαλακτικό οξύ. (    ) 
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10. Κατά τη διαδικασία της γαλακτικής ζύµωσης εκτός από το 
γαλακτικό οξύ παράγεται και αέριο διοξείδιο του άνθρακα. 

 
(    ) 

11. Οι ζύµες είναι µονοκύτταροι µύκητες. (    ) 
 
 
– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 

προτάσεις: 
 

1. Οι ζύµες µετατρέπουν τη γλυκόζη σε …………………………… .  
2. Το άµυλο διασπάται από ένζυµα σε µαλτόζη και …………………… .  
3. Η διαδικασία της αλκοολικής ζύµωσης πραγµατοποιείται στους ………… 

°C.  
4. Ο Lactobacillus µετατρέπει τη λακτόζη σε ……………….. .  
5. Για λιπαρούς λεκέδες χρησιµοποιούµε απορρυπαντικά που περιέχουν το  

ένζυµο ………………… .  
6. Για τους λεκέδες από αίµα χρησιµοποιούµε απορρυπαντικά που περιέχουν 

ένζυµα ………… .  
 
 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 

µία πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου: 
 

Γαλακτικό οξύ ζύµες  αλκοολική  
ζύµωση 

αιθυλική 
αλκοόλη 

 
– Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 

(10-20 λέξεις): 
 

1. Να ονοµάσετε το µικροοργανισµό που προκαλεί την αλκοολική ζύµωση 
2. Πώς δηµιουργούνται οι τρύπες στο ψωµί;  
3. Να αναφέρετε τα προϊόντα που προκύπτουν από τη διάσπαση της γλυκόζης. 
4. Σε ποιες θερµοκρασίες αδρανοποιούνται οι ζύµες; 
5. Να αναφέρετε τα προϊόντα που προκύπτουν από τη διάσπαση της λακτόζης. 
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6. Να αναφέρετε δύο µικροοργανισµούς που χρησιµοποιεί η βιοµηχανία ποτών 
και τροφίµων. 

7. Να αναφέρετε την ουσία του γάλακτος που µετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ.  
8. Που οφείλεται το φούσκωµα του ψωµιού; 
9. Να αναφέρετε το αέριο που ελευθερώνεται στην αλκοολική ζύµωση. 

10. Σε ποιες ουσίες διασπάται το άµυλο κατά την παραγωγή ψωµιού; 
11. Να ονοµάσετε έναν µικροοργανισµό που προκαλεί τη γαλακτική ζύµωση. 

 
 
– Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 

(20-40 λέξεις): 
 

1. Να εξηγήσετε σε τι διαφέρει η παραδοσιακή Βιοτεχνολογία από τη 
σύγχρονη. 

2. Να αναπτύξετε τους λόγους για τους οποίους η βιοµηχανία στράφηκε προς 
τους µικροοργανισµούς. 

3. Να περιγράψετε µε ποιο τρόπο γίνεται η βελτίωση της αποδοτικότητας των 
µικροοργανισµών µε τον παραδοσιακό τρόπο. 

4. Να καταγράψετε τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση των µικροοργανισµών 
στην παραγωγή προϊόντων. 

5. Να περιγράψετε τα στάδια της µετατροπής του µούστου σε κρασί. 
6. Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο τα νέα απορρυπαντικά είναι 

αποτελεσµατικότερα. 
7. Ποια είναι η σηµασία των ενζύµων στην παραγωγή των απορρυπαντικών; 
8. Με ποιο τρόπο δρουν τα βακτήρια για τη βελτίωση της εξόρυξης 

µεταλλευµάτων; 
9. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα από την χρησιµοποίηση βακτηρίων στη 

µεταλλουργία; 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 11: 

Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας  
στην Προστασία του Περιβάλλοντος 

 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή 
στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 

 

1. Οι βιολογικές µέθοδοι καθαρισµού των λυµάτων και των αποβλήτων στη-
ρίζονται κυρίως 

 α. στη χρήση χλωρίωσης  
 β. χηµικών απορρυπαντικών 
 γ. ενζύµων και µικροοργανισµών 
 δ. φυσικοχηµικών µεθόδων. 
 
2. Κατά τη δευτερογενή επεξεργασία του βιολογικού καθαρισµού χρησιµοποι-

ούνται 
 α. η διήθηση και η χλωρίωση των λυµάτων για την αποµάκρυνση των ανόρ-

γανων συστατικών 
 β. η αποµάκρυνση του φωσφόρου και των νιτρικών αλάτων 
 γ. η διάσπαση των οργανικών ουσιών από µικροοργανισµούς 
 δ. η καθίζηση των στερεών συστατικών. 
 
3. Η τριτογενής επεξεργασία του βιολογικού καθαρισµού περιλαµβάνει την 
 α. διάσπαση των οργανικών ουσιών από µικροοργανισµούς  
 β. αποµάκρυνση των παθογόνων µικροοργανισµών 
 γ. ελάττωση των ανόργανων συστατικών όπως ο φωσφόρος και τα νιτρικά 

άλατα 
 δ. ελάττωση των οργανικών ουσιών. 
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4. Εάν σας ζητούσαν τη γνώµη σας για τη διάσπαση µιας πετρελαιοκηλίδας, τι 
θα προτείνατε; 

 α. Τη χρήση φυσικοχηµικών µεθόδων διάλυσης. 
 β. Τη διάσπαση της µε βακτήρια που υπάρχουν στη φύση. 
 γ. Τη χρήση τοξικών απορρυπαντικών. 
 δ. Τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων βακτηρίων. 
 
 
 

– Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  
 

1. Η πρωτογενής επεξεργασία βιολογικού καθαρισµού περιλαµβάνει 
τις φυσικές µεθόδους του εσχαρισµού και της διήθησης. 

 
(    ) 

2. Η δευτερογενής επεξεργασία του βιολογικού καθαρισµού προκα-
λεί αύξηση της ποσότητας των οργανικών ουσιών. 

 
(    ) 

3. Στη δευτερογενή επεξεργασία η διάσπαση των οργανικών ουσιών 
προκαλείται από χηµικούς καταλύτες. 

 
(    ) 

4. Ο φωσφόρος και τα νιτρικά άλατα αποµακρύνονται κατά την τρι-
τογενή επεξεργασία. 

 
(    ) 

5. Η αναερόβια διάσπαση των λυµάτων πραγµατοποιείται από 
διαφορετικά είδη βακτηρίων. 

 
(    ) 

6.  Η βιοτεχνολογία παράγει νέα τροποποιηµένα βακτήρια για τη 
διάσπαση των πετρελαιοκηλίδων. 

 
(    ) 

7. Τα βακτήρια µπορούν σε πέντε εβδοµάδες να διαλύσουν το 
µεγαλύτερο µέρος µιας πετρελαιοκηλίδας. 

 
(    ) 

8. Η ταχύτητα αποικοδόµησης του πετρελαίου αυξάνει µε τη µείω-
ση της θερµοκρασίας. 

 
(    ) 

9. Στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού η διάσπαση των ορ-
γανικών ενώσεων γίνεται µε τη βοήθεια µικροοργανισµών. 

 
(    ) 
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– Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 

 

1. Στη δευτερογενή επεξεργασία των λυµάτων η διάσπαση των οργανικών 
ενώσεων προκαλείται από ………………… .  

2. Στην τριτογενή επεξεργασία περιλαµβάνονται οι φυσικές µέθοδοι καθίζηση , 
διήθηση  και ……………. .  

3. Ο φωσφόρος αποµακρύνεται κατά …………… επεξεργασία.  
4. Η ταχύτητα αποικοδόµησης του πετρελαίου από τα µικρόβια εξαρτάται 

κυρίως από τη ………………. .  
5. Για τη δηµιουργία τροποποιηµένων βακτηρίων που θα χρησιµοποιηθούν στη 

διάσπαση του πετρελαίου χρησιµοποιούνται οι τεχνικές του ………  
……………. .  

 
 
 

– Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις 
έννοιες ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό 
να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που 
ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ (π.χ.  Α-1) 

 

Ι ΙΙ 
 
 

Α. ......  Βιοαντιδραστήρας 
 

Β. ...... ∆ευτερογενής 
επεξεργασία 

 

Γ. ......  Βιολογικά φίλτρα 
 

∆. ......  Πρωτογενής επεξεργασία 
 

Ε. ......  Τριτογενής επεξεργασία 
 

 
 

1. Αερόβια διαδιακασία  
2. Εσχαρισµός  
3. Ελάττωση ανόργανων θρεπτικών 

συστατικών  
4. ∆ιάσπαση οργανικών συστατικών  
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
– Να χρησιµοποιήσετε σωστά τους παρακάτω όρους διατυπώνοντας από 

µία πρόταση που να εκφράζει την έννοια κάθε όρου: 
 

Βιοαντιδραστήρας δευτερογενής 
επεξεργασία 

πρωτογενής 
επεξεργασία 

βιολογικός 
καθαρισµός 

πετρελαιοκηλίδα δευτερογενής 
επεξεργασία 

βιολογικά 
φίλτρα 

τριτογενής 
επεξεργασία 

 
 
– Να απαντήσετε σύντοµα σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις 

(10-20 λέξεις): 
 

1. Να αναφέρετε σε ποιες µεθόδους στηρίζεται ο βιολογικός καθαρισµός. 
2. Να αναφέρετε σε ποιο στάδιο της βιολογικής επεξεργασίας χρησιµοποιείται 

ο εσχαρισµός των λυµάτων 
3. Σε ποια φάση του βιολογικού καθαρισµού γίνεται η διάσπαση των 

οργανικών ενώσεων των λυµάτων από τα µικρόβια; 
4. Με ποιες φυσικές µεθόδους ελαττώνονται τα ανόργανα θρεπτικά συστατικά; 
5. Πώς ονοµάζονται οι δεξαµενές, στις οποίες συντελείται η αναερόβια 

διαδικασία; 
6. Ποιοι παράγοντες επενεργούν στις αερόβιες συνθήκες του βιολογικού 

καθαρισµού; 
7. Πως δηµιουργούνται τα τροποποιηµένα µικρόβια που είναι απαραίτητα για 

το βιολογικό καθαρισµό; 
8. Να αναφέρετε ένα σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ταχύτητα 

αποικοδόµησης των πετρελαιοκηλίδων από τα βακτήρια. 
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– Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο 
(20-40 λέξεις): 

 

1. Να περιγράψετε  τα στάδια επεξεργασίας των λυµάτων. 
2. Τι συµβαίνει  κατά την πρωτογενή φάση επεξεργασίας; 
3. Να περιγράψετε τι συµβαίνει στη δευτερογενή επεξεργασία. 
4. Να περιγραφούν τα αποτελέσµατα της πετρελαϊκής ρύπανσης. 
5. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, η Βιοτεχνολογία ενδιαφέρεται για καινούργια 

βακτήρια; 
 
 
 

Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

1. Το κείµενο που ακολουθεί προέρχεται από τη διαφήµιση του “Ινστιτούτου 
Πετρελαίου”, µιας εταιρίας παραγωγής πετρελαίου: 
“Ο καλύτερος µύκητας για τις εφαρµογές της ζύµωσης στους τοµείς 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ είναι αυτός που διαθέτει το 
Ινστιτούτο µας: ο µύκητας Trichoderma reesei.” 
Πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν θα φανταζόταν ότι κάποτε θα διαφήµιζαν 
τους µικροοργανισµούς για βιοµηχανικούς σκοπούς. 
α) Να αναφέρετε τους µύκητες που εσείς γνωρίζετε ότι συµµετέχουν σε 

διάφορες ζυµώσεις. 
β) Να εξηγήσετε γιατί, κατά την άποψη σας, έχει ενδιαφέρον η χρήση των 

µικροοργανισµών στην παραγωγή καυσίµων από φυτικές ύλες. 
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